
)؛ أي شيء بارك لك فيه  من بورك له في شيء فليلزمه (وهلذا يذكر عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: 

قى؛ بعض الناس لوتشوف إنك مطمئن فيه، سيارة، بيت، زوجة، صاحب، أي شيء فالزمه فإنه خري من أن تت

يقول واهللا اليوم زاد املستقين وباكر واملنتهى بعده اإلقناع وبعده املهذب وبعهد املدونة ملالك كل يوم له كتاب؛ 

هذا يروح عليه الوقت ما يضيع شيء، ملاذا؟ ألن اهلدف مل يتحد؛ هؤالء املشركون أيضا يعبدون الالت إذا مل 

منا  أحجار ثالثة جيعلها للقدر وواحد الرابع جيعله إله يعبده؛  تنفع راح إىل العزى إذا مل تنفع املنات، إذا مل تنفع

إذا مل ينفع عجن عربي    من التمر وجعله إله؛ إذا مل ينفع راح إىل الشمس والقمر؛ على كل حال إذا كانت 

وما من  ((قال: العقدية السلمية بأن ال يتجه اإلنسان إال إىل اهللا وال يعبد إال اهللا فإنه جيد الراحة التامة؛ وهلذا 

 )) ما من إله إال اهللا ((ويف هذا رد على النصارى الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة؛ ألنه قال:  )) إال اهللا إله

والعجيب أن من سفه النصارى وضالهلم يقولون: اآلهلة ثالثة لكنها واحد؛ كيف ثالثة واحد ؟ هل ميكن الثالثة 

ث، صاروا إله ثلث، وإله الثاين ثلث، وإله الثالث ثلث؛ أما أن يكون  واحد ؟ إذا جعلت الثالثة واحد صار ثل

)) رد على  وما من إله إال اهللا ((كل واحد مستقال مث تقول هم واحد هذا مكابرة للمعقول؛ إذا يف اآلية الكرمية 

ويف اآلية الكرمية من الفوائد: إثبات  من؟ النصارى، على النصارى الذين يقولون إن املسيح عيسى بن مرمي إله .

)) وأل هنا تفيد االستغراق أي مجيع أنواع العزة ثابتة هللا سبحنه  وهو العزيز ((العزة؛ بل متام العزة هللا؛ لقوله: 

فيتفرع على هذا أنه ال حاكم إال  . وإثبات احلكم أيضا )) الحكيم ((وفيها إثبات احلكمة هللا يف قوله:  وتعاىل .

احلكومة السلطانية القدرية واحلكومة الشرعية هي هللا وحده؛ فمن سيطر على اخللق باحلكم السلطاين ومل ، اهللا

يراقب الرب فقد شارك اهللا أو فقد جعل نفسه شريكا هللا يف هذا احلكم؛ ومن شرع للناس قوانني خمالفا لشرعه 

 ((وجل  لذي يشرع  وحيكم هو اهللا عزفقد جعل نفسه شريكا مع اهللا، واختذ لنفسه منصبا ال يستحقه؛ ألن ا

ويتفرع على هذا أيضا: أن واجبنا حنو أحكام اهللا الكونية  . )) العزيز الحكيم ((ال سواء  )) وإن اهللا لهو

والشرعية التسليم والرضاء والقناعة وأن ال نطلب سواه؛ ألن نعلم أا مبنية على احلكمة؛ وهلذا كان السلف 

إذا قضى اهللا؛ بل كل مؤمن ما هو السلف الصاحل فقط ـ كل مؤمن إذا قضى اهللا ورسوله الصاحل رضي اهللا عنهم 

أمرا مل يكن هلم اخلرية من أمره؛ حىت إم جييبون إذا سئل عن احلكمة جييبون بقال اهللا وقال الرسول؛ عائشة ملا 

صيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصالة ؟ فقالت: كان ي ما بال الحائض تقضي الصوم وال تقضي سألتها املرأة: (

)؛ واملؤمن حقا العابد حقا هو الذي يقتنع مبا ال يعرف حكمته كما يقتنع مبا  الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة

يعرف حكمته، هذا املؤمن حقا؛ أما ال يقتنع حبكم اهللا إال إذا عرف حكمته فهو يف احلقيقة ليس عبادا هللا على 

ني له احلكمة اقتنع وإن مل تتبني مل يقتنع؛ وهلذا نرى أن يف إجياب رمي وجه الكمال؛ بل عابد هلواه، إن تب



وجل الذي نص عليه الرسول صلى اهللا  اجلمرات وهي احلصا يف مكان معني نرى أن فيها مع إقامة ذكر اهللا عز

ن معني تعبدا عليه وسلم أيش؟ متام العبودية، متام العبودية وكماهلا؛ ألن كون اإلنسان حيمل حصا يرميها يف مكا

هللا هذا من كمال العبودية؛ كون اإلنسان مثال يصلي أو يتجنب الزنا خوفا من اهللا ورجاء للثواب يف الصالة 

واضح احلكمة فيها؛ لكن كونه يرمي احلجرات احلصاة يف مكان معني قد ال تتبع احلكمة لو ال أن الرسول أخربنا 

فاملهم أنك مىت آمنت بأن اهللا له احلكمة يف حكمه الكوين والشرعي بأا إلقامة ذكر اهللا وفيها متام العبودية؛ 

ازددت القناعة والرضا مبا حكم به؛ أما احلكم الكوين فسرتضى أو سينفذ عليك رضيت أو ما رضيت ؛ لكن 

الشأن كل الشأن يف احلكم الشرعي هو الذي باختيارك؛ أما الكوين فليس باختيارك سيكون عليك مهما كان 

    األمر .

  هل فيه أم اختذوا إهلا ثالثا مثل النصارى ؟ )) عزير ابن اهللا ((قوله تعاىل خمربا عن اليهود بأم قالوا:  السائل :

؛ ألن البنوة دون مرتبة األبوة؛ لكن النصارى صرحوا  ال ما هو بصريح هذا، ما هو بصريح باأللوهية الشيخ :

  ؟  )) أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ((ذا؛ وهلذا يقول اهللا لعيسى بن مرمي: 

  شيخ ما هو الفرق بني اهليئة والصورة ؟ السائل :

   ؛ اهليئة قد تكون يف األفعال واألقوال؛ والصورة قد تكون يف األجساد الشيخ :

  الشكل ؟  السائل :

  شكل اجلسم نعم. الشيخ :

  )) هل هذا تأكيد ؟ الحق إن هذا لهو القصص ((يف قوله تعاىل:  السائل :

؟ اجلملة نفسها ما فيها  ، هذا مستفاد من األخذ ما يقال تأكيد؛ إذا قلت: هذا حق هل فيه توكيد ال الشيخ :

  تأكيد؛ لكن احلق مفهوم من املعىن .

من بإله شيخ أحسن اهللا إليك؛ إذا قيل للنصارى: كيف تقولون إن اهللا ثالث ثالثة هم يقولون حنن نؤ  السائل :

  ؟واحد فكيف نرد عليهم 



، هذا من  طيب تؤمن مبا ال حقيقة له ؟ لكن هذا من ضاللك أن تؤمن بأن ثالثة صاروا شيئا واحدا الشيخ :

لكن هم يقولون ذوات أعيان عيسى وأمه يتصف بألف صفة ؛ هو لو قال إنه صفات قلنا نعم ميكن  ضاللك

   ا ؟؛ صاروا واحد؛ كيف صاروا واحدوجل والرب عز

  ؟ حث حكمة اهللا تعاىل يف أفعالههل من حرج أن نب السائل :

على كل حال البحث يف احلكمة السرتشاد هذا ال بأس به، البحث عن احلكمة السرتشاد ال بأس به؛  الشيخ :

احلكمة وهلذا ملا أخرب النيب عليه الصالة والسالم النساء بأم أكثر أهل النار قلن: مب يا رسول اهللا؟ علمهن ويش 

؛ لكن يسأل  ) فالذي يسأل عن احلكمة لالطمئنان الشك أنه ال بأس به تكثرن اللعن وتكفرن العشير قال: (

   احلكمة يقول إن علمت باحلكمة وإال فال قبول هذا ما صار مؤمنا .

؛ ما يصري  ما حيبه، والشرعي  ؛ احلكم الكوين ما حيبه اهللا وما ال حيبه احلكم كوين والشرعي قلنا يا شيخ السائل :

  )) هذا شرعي فهل اهللا حيبه ؟ ال تقربوا الزنا ((مبا ال حيبه مثل 

  احلكم ما هو اآلن ؟  الشيخ :

  ؛  )) ال تقربوا الزنا (( السائل :

  ي؛  الشيخ :

   ؛ لكن الزنا مكروه السائل :

أيه مكروه لكن قلنا احملبوب إىل اهللا إما فعل وإال ترك، إن كان تركا فهو منهي عنه وإن كان فعال فهو   الشيخ :

  ؛  مأمور به

  يعين شرعي بس ما حيبه اهللا ؟  السائل :

  فيما حيب اهللا؛ لكن إن اهللا قد حيب الرتك فينهانا وقد حيب الفعل فيأمرنا . الشيخ :

  سواء أكد أو مل يؤكد فما هي الفائدة من توكيده ؟ إذا كنا نصدق بالقرآن السائل :

ويش تقولون يف هذا ؟ يقول أخ خالد إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أكد أو ما أكد ويش الفائدة من  الشيخ :

ما هو مصدق ؛ ما كل واحد يصدق بالقرآن؛ لكن قد يقول: إذا كان غري مصدق  التوكيد ؟ الرد على الفعل



أوال: ألن الكالم القرآن جرى على أسلوب عريب؛  . ، تقول هذا غري صحيح غري وارد سواء أكد أو ما أكد

   الثاين: أن الشيء املؤكد البد أن تقتنع به النفوس أكثر حىت لو كان غري مؤمن البد أن تقرتن أكثر.

  ؟  يعين صفة العزة لإلنسان يعين عندنا شيخ رجل امسه عبد العزيز فبعض يسميه العزيز ؟ السائل :

؛ واإلنسان الذي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي مسى ابنه  املؤمنون هلم العزة والرسول له العزة الشيخ :

، الصحابة من امسه حكيم، وحكيم قرينة عزيز يعين أن كلمة  حكيم يف عهد الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يقصد منها جمرد العلم فقط؛ وهلذا نقول ليس فيها شيء عزيز ال يقصد املسمي ا املعىن الذي اشتقت منه؛ وإمنا 

   . نعم

شيخ قلنا إن احلكم الشرعي والكوين كالمها مقرون باحلكمة الصورية واحلكمة الغائية فيما املراد بالصورية  السائل :

  ؟

افق يعين كون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة يعين كون مثال اإلنسان ميشي على رجليه مو  الشيخ :

   ؛ للحكمة لكن لو ميشي على رأسه ؟ غري موافق للحكمة

  الغاية ؟  السائل :

  اهللا قال إن اهللا خلق اإلنسان للعبادة . الغاية الشيخ :

إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إال اهللا وإن  ((؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا اهللا لهو العزيز الحكيم 

وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك باهللا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

وراة واإلنجيل إال من بعده براهيم والذين وما أنزل في التإقل يا أهل الكتاب لم تحاجون في  بأنا مسلمون

أفال تعقلون هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم واهللا يعلم وأنتم 

))  فإن تولوا فإن اهللا عليم بالمفسدين ((. قال اهللا تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ال تعلمون )) .

)) الضمري يعود على هؤالء النصارى  فإن تولوا ((قال:  فوائد اآلية السابقة . هذا مبتدا درس الليلة وقد أخذنا

فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم  ((الذين طلب منهم النيب صلى اهللا عليه وسلم املباهلة فقال: 

) وسبق أم امتنعوا عن املباهلة ألم يعلمون ) الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على



 ((وجل:  يقول اهللا عز . أم لو باهلوا ألخذهم العذاب؛ ألن الرسول صلى اهللا علي وسلم حق وهم على باطل

 فإن اهللا عليم بالمفسدين (()) يعين عن املباهلة وعن إتباعك يا حممد فإمنا هم مفسدون؛ وهلذا قال:  فإن تولوا

)) ومل يقل: عليم م؛ بل أظهر يف موضع اإلضمار؛ اإلظهار يف موضع اإلضمار له فوائد؛ الفائدة األوىل: 

التسجيل أو انطباق الوصف يف هذا املظهر على من يعود عليه؛ يعين أن هذا الوصف الذي جعل يف موضع 

الفائدة الثانية:  لكن وصفهم  بالفساد . الضمري ينطبق على مرع الضمري فكأنه قال: فإن تولوا فإن اهللا عليم م؛

 ((؛ فإذا قال:  العموم؛ ألنه لوجاء الضمري هنا حسب السياق فإن اهللا عليم م، اختص العلم مبن؟ م هم

الفائدة الثالثة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤالء الذين جعل  . )) صار عاما فيهم ويف غريهم بالمفسدين

ر عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عرب به يف موضع الضمري يعين أن فعلهم فساد اإلظهار يف موضع اإلضما

وجل؛ ووجه ذلك:  ففي هذه اآلية الكرمية: ديد من توىل عن دين اهللا عز وهو التويل واإلعراض عن دين اهللا . 

خيفى عليه حاهلم ؛ وأنه ال ألن املقصود من ذكر علمهم م ديده )) فإن اهللا عليم بالمفسدين قوله: ((

ظهر  ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التويل عن دين اهللا فساد، كما قال اهللا تعاىل:  سيعاقبهم مبا تقتضيه حاهلم .و 

وهل التويل نفسه فساد أو أنه سبب للفساد ؟ اجلواب  الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )) .

؛ ووجه كونه فسادا أنه إذا تويل عن دين اهللا حل حمله ما سواه؛ على هذا أن نقول: هو فساد وسبب للفساد

ومعلوم أن دين اهللا صالح وما سواه فساد؛ وهلذا جند القوانني احملكمة يف عباد اهللا ال تصلح اخللق، ال يصلح 

لفهم اخللق منها إال ما وافق الشرع؛ وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان واضع القوانني يف الذكاء وا

ألحوال الناس فإم إذا وضعوا القوانني ما خيالف شرع اهللا فإنه فساد يف كل حال؛ إذا نفس التويل فساد مث هو 

ظهر الفساد  ((أيضا سبب للفساد؛ ألن اجل  والقحط وضيق الرزق والفنت كلها سببها املعاصي قال اهللا تعاىل: 

ولو  ) وقال اهللا تعاىل: ((يرجعون ) لذي عملوا لعلهمفي البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ا

ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا  أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان  ((وقال اهللا تعاىل:  )) يكسبون

إذا فالتويل عن شريعة اهللا أيش؟  ذاقه اهللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ))؛فكفرت بأنعم اهللا فأ

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن كل من توىل عن دين اهللا فهو مفسد، كل من توىل عن  فساد وسبب للفساد .

)) وهلذا قال كثري من املفسرين يف  فإن اهللا عليم بالمفسدين دين اهللا فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح؛ لقوله: ((

)) أي ال تفسدوها باملعاصي؛ فكل عاص فهو مفسد  تفسدوا في األرض بعد إصالحها وال ((قوله تعاىل: 

شاء أم أىب؛ وكل مطيع هللا فهو مصلح؛ ألن بضدها تتبني األشياء؛ فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلح؛ 



 بنفسه غري مصلح لغريه وقد يكون صاحلا لنفسه مصلحا لغريه؛ فإذا كانلكن الطائع يف احلقيقة قد يكون صاحلا 

عابدا داعيا إىل اهللا صار صاحلا مصلحا وإذا كان عابدا غري داعيا هللا صار صاحلا غري مصلح لكنه ليس على 

ا أهل قل ي ((مث قال اهللا تعاىل:   وجل . وجه التمام يف الصالح ألن من متام الصالح أن تدعوا إىل اهللا عز

للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وقد  )) قل (()) اخلطاب يف قوله:  الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

بقل املوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية  مر بنا قاعدة: أن اهللا تعاىل إذا صدر الشيء

 ((به؛ ألنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء خلصوصه؛ وإال فجميع القرآن مأمور للنيب عليه الصالة والسالم أن يقوله؛ 

ون شامال )) أهل الكتاب يعين م اليهود والنصارى وعلى هذا فاملراد بالكتاب اجلنس ليك قل يا أهل الكتاب

أليش؟ ذكرت أن املراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ وقلت: على هذا يكون الكتاب اجلنس ليكون شامال؟ 

التوراة واإلجنيل؛ فيا أهل الكتاب يعين يا أهل التوراة واإلجنيل؛ وإمنا خاطب هؤالء بأهل الكتاب أو وصفهم 

ة واإلجنيل؛ وهلذا مسوا أهل الكتاب وإال فإنه ما من رسول إال بذلك ألنه ال يوجد كتب منزلة باقية آثارها إال التورا

 معهم يعين مع الرسل (( )) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم ((ومعه كتاب يدعوا به كما قال اهللا تعاىل: 

والنصارى  )) لكن الكتب اليت بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيري هي اليت عند اليهود الكتاب والميزان

)) فسرها  أهل الكتاب ((هنا لو قال لنا قائل:  . اليهود والنصارى من املراد م ؟ )) يا أهل الكتاب (( .

مبرادها وبلفظها ؟ نقول نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب، يا من محلتم الكتاب؛ هذا يسمى تفسري لفظا؛ 

التفسري اللفظي هو الذي يفسر الكلمة بقطع النظر عن املراد ا؛ التفسري املراد يعين مراده اليهود والنصارى؛ فأما 

يعين أقبلوا؛ وتعال فعل أمر وليس  )) تعالوا (( والتفسري املراد الذي هو مقصود الكالم هم من يراد بالكالم .

اسم فعل خالفا ملن زعم من النحويني أا اسم فعل؛ والدليل على أا فعل: حلقوق الفاعل ا يعين اتصال 

الضمري ا واسم الفعل ال يتصل به الضمري؛ تقول تعالوا للجماعة؛ تعاليا ملن؟ للمثىن؛ تعاليني جلماعة اإلناث؛ 

هي فعل يعين أقبلوا؛ خبالف هلم، هلم هذه اسم فعل؛ الدليل ؟ ألا ال تتغري وال يلحقها تعايل للواحدة؛ فإذا 

)) أقبلوا إلينا؛ إىل كلمة وفسرها  تعالوا (()) ومل يقل: هلموا إلينا؛  والقائلين إلخوانهم هلم إلينا ((الضمري 

)) سواء يعين عدل؛ ألن سواء سواء ((لكن وصف هذه الكلمة قبل أن يفسرها  ))؛ أال نعبد إال اهللا ((بقوله: 

هنا مصدر مبعىن اسم الفاعل أي مستوية ليس فيها حيل؛ مستوية بيننا وبينكم واملستوية بني الضد وضده يعين 

أا عدل ليس فيها جنف من هؤالء وال من هؤالء، سواء؛ إذا سواء مصدر أيش؟ مبعىن اسم الفاعل أي مستوية 

) املضري يف بيننا يعود على املسلمني ) وبينكم بيننا ((فيها ميل لنا وال ميل لكم؛  بيننا وبينكم أي يعين عدل ال

)) هذه الكلمة سواء كل الرسل  نعبد إال اهللا أال ((الضمري على أهل الكتاب؛ ما هذه الكلمة ؟  )) وبينكم ((



 )) قبلك من رسول إالوما أرسلنا من  ((متفقون على هذه الكلمة من نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ 

كملها ؟ شرطتها ؟ أجب بالصدق ؟ هل شرطت أو ال؟   وما أرسلنا من قبلك من رسول إال )) ((أمحد ؟ 

) نعم؛ فإذا كانت الرسل فاعبدون ) (( وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أناطيب 

سواء بيننا  ((ذا دعوناكم إليها فهذا عدل ليس فيها حيز؛ عليه الصالة والسالم متفقني على هذه الكلمة إذا فإ

اجلر على أا  )) أال نعبد إال اهللا ((وعلى هذا فيكون موضع قوله:  )) أال نعبد إال اهللا (()) هي  وبينكم

؛ هي أال عطف بيان أليش ؟ لكلمة، عطف بيان لكلمة؛ وجيوز أن تكون خرب مبتدأ حمذوف أي هي أال نعبد

وجل؛ ال خنضع وال نذل الذل املطلق إال هللا  )) نعبد أي نذل وخنضع لغريه اهللا عز أال نعبد ((قوله:  نعبد؛ طيب

وجل؛ ألن العبادة يراد ا الذل واخلضوع الكامل املطلق ويراد ا املتعبد به يعين تطلق على معنيني:  وحده عز

العبادة تطلق على فعل العبد وعلى مفعول العبد؛ فإذا  تطلق على فعل العبد، وتطلق على مفعول العبد؛ انتبه ! 

كانت على فعله فهي التذلل واخلضوع، وإذا كانت على مفعوله فهي العبادات اليت يقوم ا واليت فسرها شيخ 

)) إما أن يقال بشموهلا  أال نعبد ((وهنا  اإلسالم ابن تيمية بقوله: اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه .

وحده؛ واستفدنا الوحدانية هنا من  )) إال اهللا ((وإما املراد ا فعل العبد يعين ذل العبد وخضوعه؛  للمعنيني

من  أيش؟ من احلصر؛ ألن ال نافية وإال مثبتة؛ وإذا جاء الكالم ذه الصيغة نفي وإثبات صار داال على احلصر.

ن؟ عيسى وأمه؛ وكذلك اليهود قالوا عزير ابن خيالف يف هذا ؟ خيالف النصارى ما يعبدون اهللا وحده؛ يعبدون م

)) ال نشرك اإلشراك معناه تسمية؛ وشيئا نكرة يف سياق النفي فتعم كل شيء؛ وهذا  وال نشرك به شيئا ((اهللا . 

حتقيق للتوحيد؛ انتبه ! حتقيق كيف كان حتقيقا ؟ ألن املراد ذا النفي إثبات كمال الضد؛ فهنا املنفي اإلشراك 

وجل عبادة ال شرك فيها؛ وذلك أن العبادة قد يكون فيها  كمال الضد وهو التوحيد أي أن نعبده عزإلثبات  

شرك، قد يكون اإلنسان عابدا هللا لكن العبادة خملوطة بالشرك؛ فإذا قلت: أعبد ربك وال تشرك به، صارت 

نعتربها من حيث املعىن توكيدا للتوحيد  )) وال نشرك به شيئا ((عبادة خالية من الشرك؛ وهلذا نعترب اجلملة الثانية 

يشمل أي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو مجاد أي  )) شيئا ((وقوله:  )) أال نعبد إال اهللا ((يف قوله: 

شيء؛ واستفدنا هذا العموم من أين؟ من أا نكرة يف سياق الشرط ؛ يف سياق النفي والنكرة يف سياق النفي 

هل  يبني لكم هذا: إذا قلت لك: افعل شيئا، ففعلت شيئا من األشياء وتركت أشياء أضرب لكم مثال للعموم .

هذا للعموم ؟ ال؛ افعل شيئا، شيئا ما هي للعموم؛ ألا نكرة لكنها يف سياق اإلثبات؛ وإذا قلت: ال تفعل شيئا، 

كرة يف سياق اإلثبات صارت للعموم يعين أي شيء تفعله فأنت خمالف؛ وهلذا من قواعد األصول عندهم أن الن

لإلطالق، والنكرة يف سياق النفي للعموم ؛ كذا عبد الرمحن ابن داود ؟ النكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق؛ 



أنا ذكرت لك  . والنكرة يف سياق النفي للعموم؛ طيب النكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق ويف سياق النفي للعموم

عل شيئا ونأيت مبثال أوضح ألن أخ عبد الرمحن يقول ما اتضت؛ أعتق ؛ ولندع افقبل قليل إذا قلت: افعل شيئا

رقبة، هذا أليش ؟ لإلطالق ؟ يعين أي رقبة تكون أعتق حيصل املقصود؛ ال تعتق رقبة؛ هذا للعموم لو عتقت أي 

نظيف  رقبة فأنت خمالف، وذاك لو أعتقت أي رقبة أجزأ فالفرق هو هذا؛ اشرتين ثوبا فاشرتيت ثوبا أي ثوب كان

وسق جديد أمحر أسود أيا كان؛ ال تشرتي ثوبا، هذا للعموم؛ أي ثوب جتيبها خطأ أنا قلت لك ال تشرتي؛ 

وال نشرك به شيئا وال يتخذ  ((قال:  فالنكرة يف سياق النفي للعموم والنكرة يف سياق اإلثبات لإلطالق .

واهللا هذا العدل؛ يعين ال تتخذونا حنن حنرم وحنلل ونفرض عليكم ما حنلل  )) بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

وحنرم؛ وال تفرضوا علينا أنتم ما حتللون وحترمون؛ ألن الذي حيلل وحيرم ويطاع قد اختذ ربا كما جاء يف احلديث يف 

رسول اهللا إنا لسنا  )) قال عدي بن حامت: يا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا ((قوله تعاىل: 

نعبدهم؛ قال: أليس حيلون ما حرم اهللا فتحلونه وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه؟ قال: نعم؛ قال: فتلك عبادم) 

نعبد اهللا وال نشرك به  ((واألمر ظاهر طاعة الغري يف التحليل والتحرمي شرك يف الطاعة والتشريع؛ فهو يقول: 

)) هذا باعتبار التشريع يعين ما  ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا ((هذه باعتبار العبادة؛  )) شيئا

أما إذا كان باهللا فأنتم  )) من دون اهللا ((نلزمكم مبا نقول وال تلزمونا مبا تقولون؛ إذا من املرجع؟ وهلذا قال: 

ون تفرضون علينا ما تشاءتلزموننا وحنن نلزمكم؛ حنن مل نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء أو جنعلكم ربا 

من دون اهللا؛ لكن إذا كان هذا بإذن اهللا ووحيه وشرعه واجب عليكم؛ واضح يا مجاعة ؟؛ إذا هذا متام العدل يف 

 )) بعضا أربابا من دون اهللا وال يتخذ بعضنا ((العبادة ويف التشريع؛ حنن ال نلزمكم وال تلزمونا بشيء دون اهللا؛ 

إذا هو متام العدل واإلنصاف يف احملاجة واملناظرة أن تكون الكلمة سواء ال جننف وال جينف علينا فإن تولوا 

فقولوا اشهدوا بأنا  ((أعرض ومل يأتوا هلذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا باٍإلمث؛ وهلذا قال: 

بأ بكم؛ فصارت هذه اآلية تدعوا اليهود والنصارى إىل أيش؟ )) يعين منقادون هللا متام االنقياد ولن نع مسلمون

سواء بيننا وبينكم  كلمة ((إىل العبادة إىل التوحيد واإلسالم وإىل العدل، إىل العدل، تفضلوا إيتوا احضروا تعالوا 

 فإن تولوا ((هذا هو العدل؛  )) أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا

))؛ وإذا  بأنا مسلمون اشهدوا (()) شف التحدي  فقولوا اشهدوا ((فإم ال يريدون اخلري، أعلنوها أنتم  ))

أشهدناهم بأننا مسلمون فهو إعالن بأم غري مسلمني، بأم غري مسلمني إذ لو كانوا مسلمني النقادوا هلذه 

قادوا هلذه الكلمة لزمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصالة والسالم الكلمة السواء بيننا وبينهم ومعلوم أم لو ان

يف هذه اآلية الكرمية: بيان أو أمر    . حممد؛ ألن الذي جاء بالعبادة الصحيحة هو حممد عليه الصالة والسالم



 . )) الكتابقل يا أهل  ((الرسول عليه الصالة والسالم أن يدعوا أهل الكتاب إىل هذه الكلمة السواء؛ لقوله: 

وهنا سؤال: هل الرسول قال ذلك ؟ نعم قاهلا حىت كان يكتب ا إىل امللوك، ملا كتب إىل كسرى ما كتب وغريه 

)) من   قل يا أهل الكتاب (()) لكنه يقول:  يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ((يكتب: 

ه يقول إمنا كتبت لكم هذه اآلية بأمر من؟ بأمر اهللا؛ لكن )) فكأن قل يا أهل الكتاب ((كمال أدبه؛ إذا قال: 

لو قال: يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند نفسه؛ املهم أن الرسول صلى اهللا عليه 

معاندون إال من هدى اهللا، هدى لكنهم أبوا امتنعوا؛ ألم مصرون  ؛ودعاهم إىل هذه الكلمة وسلم قال ذلك

من فوائد هذه اآلية الكرمية: التنزل مع اخلصم  من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن املشركني أقواما .اهللا 

)) مع أن احلق مع من؟ ما فيه شك مع الرسول  سواء بيننا وبينكم ((إللزامه باحلق؛ كيف ذلك ؟ ألنه قال: 

عليه أتنزل معه وقلت انزل كلمة عدل بيننا صلى اهللا عليه وسلم؛ لكن من أجل إلزاما اخلصم وإقامة احلجة 

ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب استعمال العدل يف املناظرة حىت مع العدو؛ ألن الرسول أمر بأن يعلن  وبينكم .

هذا؛ وإذا كان هذا واجبا يف مناظرة املسلمني مع الكفار فهو يف مناظرة املسلمني بعضهم مع بعض أوجب و 

من اخلطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال إمنا سواه خطأ وخطأ غريه، هو قد يكون  أوكد؛ وهلذا نقول:

خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه يعين إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقادي ما ننكر عليه؛ ألنه من املعلوم 

ن قال به، أن خيطأ من قال به وهذا أنه إذا اختار ضده فهو عنده خطأ وال ينكر عليه؛ لكن اإلنكار أن خيطأ م

فرق دقيق، فرق بني أن أعتقد أن هذا القول خطأ وال آخذ به وبني أن أخطأ من قال به؛ ألين إذا خطأته ادعيت 

العصمة يل والزلل له وهذا خطأ، هذا اخلطأ؛ وهلذا جيب يف املناظرة بني املسلمني كما جيب يف املناظرة بني 

ن بالعدل؛ من املعلوم أن امليزان العدل يف ذلك كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه املسلمني والكفار أن تكو 

وسلم، كتاب اهللا وسنة رسوله؛ ولكن املشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي يعين ومن الناس 

إصالح اخللق؛ فتجد مثال  من يكون ظاهريا حمضا ال ينظر إىل مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة اليت يقصد ا 

ذات شأن كبري يف اإلسالم وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبرية؛ يريد أن ينفذ شيئا من املسائل الذي ال تعرت 

منها مسائل اخلالف اليت يظهر فيها النزاع واملباينة بني املسلمني؛ وهلا أمثلة كثرية ممكن تفهموا؛ جتد مثال بعض 

ذا الشيء وإن كانت السنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق املسلمني وعداوم الناس يقول البد أن ننفذ ه

والبغضاء بينهم ال ينظر إىل أن الشرع يف احلقيقة مبين على اإللفة، مبين على اإللفة وائتالف القلوب؛ حرم البيع 

شياء كثرية إذا تأملتها على بيع مسلم ألن ذلك يؤدي إىل العداوة والبغضاء؛ النجش؛ اخلطبة على خطبة أخيه ، أ

وجدت أن هذا الشرع يرمي إىل أن يأتلف الناس وتتفق القلوب واحتاد األهداف؛ وأن املسائل اجلزئية إذا خيف 



منها الفتنة ترتك؛ واحلمد هللا هل عليك لوم إذا تركت األدىن لألعلى؟ ليس عليك لوم بل لك املدح؛ اللوم أن 

لوم؛ وهلذا نعلم علم اليقني أن الصحابة أفقه منا بكثري وأقوم منا يف أعماهلم تفعل األدىن لتفرط يف األعلى هذا ال

وأم أشد من حبا لشريعة اإلسالم ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض يف أمور ال يروا لكن من أجل املصلحة 

لى قواعد ائه عاهللا صلى اهللا عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبن وال خيفى عليكم أن رسول واتفاق القلوب؛

براهيم مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من أيش؟ خوفا من الفنت، خوفا من الفتنة؛ ألن إ

قريشا كانوا حديث عهد بالكفر؛ وكان عليه الصالة والسالم يرتك ما حيب ملصلحة الناس؛ كان يصوم يف السفر 

طر بعد العصر ورفع املاء ـ وهو على بعريه ـ على فخذه وملا قيل إن الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر، أف

وشربه والناس ينظرون؛ ما قال واهللا أنا صائم وما بقي إال جزء بسيط أريد أكمل؛ والصحابة رضي اهللا عنهم يف 

خالفة عثمان بقي رضي اهللا عنه سبع أو مثاين سنوات يقصر الصالة يف مىن؛ كم بقي يف اخلالفة ؟ اثنيت عشرة 

بعد مضي أكثر خالفته رأى عليه الصالة والسالم لسبب من األسباب أن يتم الصالة فأمت فبلغ ذلك من ؛ سنة

بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا كيف ؟ الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت يف أول خالفتك 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبري تقصر الصالة واآلن تتم؟  حىت إن ابن مسعود ملا بلغه ذلك اسرتجع قال: 

ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون أربعا مع اعتقادهم أا خالف السنة؛ أليش؟ من أجل احتاد الكلمة وعدم 

هللا التفرق؛ وملا سئل ابن مسعود قيل: كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعا؟ قال: اخلالف شر؛ هذا الفقه وا

  .هذا الفقه، هذه الشريعة 


